
O tema “previdência social e os trabalhadores” 
está na agenda de discussões do 6 º 
Congresso da CNTSS/CUT, que acontece de 
27 a 31/05 
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Os avanços e desafios da seguridade social serão debatidos por cerca 
de 380 delegados eleitos por sindicatos e federações de todos os 
Estados. 
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A “Seguridade Social na Perspectiva do Desenvolvimento do Brasil” será o tema 
central do 6º Congresso Nacional da CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Seguridade Social, que acontece de 27 a 31 de maio, na 
Capital. Cerca de 380 delegados de todos os Estados brasileiros, representando 
os Sindicatos e Federações filiadas à entidade, estarão debatendo as conquistas e 
os novos desafios presentes no cotidiano dos trabalhadores dos setores público e 
privado do campo da seguridade social. 
 
Durante as mesas de debates, os trabalhadores discutirão temas como análise de 
conjuntura nacional e internacional, força de trabalho na seguridade social, gestão 
e as relações de trabalho na seguridade. Além destes, a mesa sobre “Previdência 
Social e os Trabalhadores” terá destaque na tarde do segundo dia do evento, com 
a discussão sobre previdência, fundo de pensão, seguridade, reforma do Estado, 
projeções econômico-financeiras e finanças públicas. 
 
A apresentação ficará por conta do assessor técnico da presidência do IPEA -
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Milko Matijascic; da secretária 
executiva adjunta do Ministério da Previdência Social, Elisete Berchiol da Silva 
Wai; e do diretor do Sindsaúde/SP – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da 
Saúde no Estado de São Paulo. O objetivo deste painel é debater as mudanças da 
Previdência e sua relação com os trabalhadores. 
 
Para Milkok Matijascic, o tema da Seguridade Social é bastante atual. Sua 
consolidação se deu dentro das discussões que desembocaram na Constituição 
Federal de 1988, quando foram observadas medidas para proteger os 
trabalhadores e assegurar condições de dignidade às famílias. “A organização de 
um Congresso que associe os trabalhadores envolvidos com saúde, assistência e 
previdência social é o reconhecimento da necessidade de prestar serviços 
diferentes, mas indissociáveis, para gerar bem-estar e, por essa via, apoiar o 
desenvolvimento da nação que vem sendo a nova marca do Brasil na cena 
internacional,” destaca Matijascic. 
 
O estudioso do IPEA pretende abordar em sua exposição as lições da experiência 
brasileira com seguridade e previdência social, destacando as conquistas e a 
importância da atuação dos trabalhadores nessa esfera para a construção da 
democracia. “Pretendo também avaliar os resultados das transferências de 
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recursos da seguridade e da previdência em particular para distribuir renda entre 
famílias, grupos populacionais e regiões do Brasil. Outro ponto será uma análise 
dos desafios para a extensão da seguridade em termos de benefícios e serviços 
sociais com ênfase na necessidade de integração das políticas que a compõem,” 
firma Matijascic. 
  

Serviço 
 

6º CONGRESSO NACIONAL DA CNTSS/CUT 

Data:  Dia 27 a 31 de maio 

Local:  Novotel Jaraguá São Paulo Conventions 

Endereço: Rua Martins Fontes, 71, Bela Vista, São Paulo 
  

PROGRAMAÇÃO 

27 DE MAIO (SEGUNDA – FEIRA) 

14h00 – credenciamento de delegados/as 

14h00 – 18h00 – Encontro de Mulheres da CNTSS/CUT 

19h30 – 20h00 – Leitura e apresentação do Regimento Interno 

20h00 – 21h00 – Abertura do 6º. Congresso 
·         Maria A. A. G. Faria: Presidente da CNTSS/CUT. 
·         Vagner Freitas: Presidente da CUT Nacional. 
·         Adi dos Santos Lima: Presidente da CUT Estadual/SP. 
·         Fernando Haddad: Prefeito de São Paulo. 
  

28 DE MAIO (TERÇA-FEIRA) 

9h00 – 10h – Análise de Conjuntura Nacional e Internacional 
Expositor: 

·         Marcio Pochmann: presidente da Fundação Perseu Abramo. 
Economista, professor livre docente da Unicamp, pesquisador do Centro de 
Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho do  Instituto de Economia da 
Unicamp. 

10h00 – 10h30 – Debate 

10h30 – 12h30 - Conferência: “A Seguridade Social na perspectiva do 
desenvolvimento do Brasil”. 
Expositor: 

·         Eduardo Fagnani– Doutor em Economia, Professor do IE/UNICAMP 
e Pesquisador do CESIT/UNICAMP. 

14h30 – 16h00 – 1º Painel: “A Previdência Social e os (as) trabalhadores (as)”. 
Expositores: 

·         Milko Matijascic – Assessor Técnico da Presidência do IPEA. 
·         Elisete Berchiol da Silva Wai – Secretária Executiva Adjunta do 
Ministério da Previdência Social. 
·         Ângelo D´Agostini Jr. – Diretor do Sindsaúde SP e do PrevSP. 

 16h00 – 18h00 – 2º. Painel: “A Força de Trabalho na Seguridade Social” 
 Expositores: 

·         Maria Helena Machado – Pesquisadora titular do DAPS e 
Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recursos Humanos 
em Saúde – NERHUS. Gerente do Observatório de Recursos Humanos – 
Estação Observar – ENSP – FIOCRUZ. 
·         Simone de Albuquerque – Ministério do Desenvolvimento Social 

  

29 DE MAIO (QUARTA-FEIRA) 



9h00 – 10h30 – 3º Painel: “A gestão e as relações de trabalho na Seguridade 
Social” 
Expositor: 

·         Sergio Eduardo Arbulu Mendonça – Secretário de Relações do 
Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 

10h30 – 12h00 - Balanço Político e Organizativo da Gestão 
·         Maria Aparecida Faria – presidente da CNTSS/CUT 

12h00 – Prazo final para a apresentação da Comissão Eleitoral 

14h00 - 18h00 – trabalho em grupo 
  

30 DE MAIO (QUINTA-FEIRA) 

9h00 – 11h00 – Plenária final para aprovação das deliberações e Plano de Lutas 
·         Votação das Moções e conclusão da Plenária 

12h00 – Término do prazo para apresentação das chapas 
               Apresentação da(s) chapa(s) e do processo de votação 

13h00 – Encerramento do Congresso 

14h30 – 16h00 – eleição e posse da nova direção da CNTSS para o mandato 
2013-2016 
  

31 DE MAIO (SEXTA-FEIRA) 
Retorno dos delegados e delegadas aos seus Estados de origem. 
  

 


